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تقرير مجلس اإلدارة للشركة السعودية للعدد واألدوات )ساكو(

عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31م

المحتويات:

كلمة رئيس مجلس اإلدارة / الرئيس التنفيذي / أعضاء مجلس اإلدارة     

نبذة عن تاريخ ورأسمال الشركة     

نشاط الشركة     

الشركات التابعة     

حقائق عن ساكو / الرؤية/ الرسالة     

أقسام الشركة / الحلول المنزلية     

أهم اإلنجازات خالل العام ٢٠١٦م

إفتتاح معارض جديدة / مشروع اإلستحواذ على شركة ميدسكان / مشروع التجارة اإللكترونية  

إستراتيجية الشركة         

السعودة و الموارد البشرية والتدريب

التطور المستمر لتكنلوجيا المعلومات في الشركة

المسؤولية اإلجتماعية     

     )IFRS( تطبيق المعايير المحاسبية الدولية

اآلداء المالي      

التحليل الجغرافي لنشاط الشركة

القروض والزكاة

المخاطر المحتملة     

سياسة توزيع األرباح          

إدارة الشركة / لجان مجلس اإلدارة      

تعامالت مع أطراف ذات عالقة     

حوكمة الشركة / إقرارات مجلس اإلدارة     

القوائم المالية المدققه للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/3١م



6

بسم اهلل الرحمن الرحيـــم

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

المساهمين الكرام،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

أتشــرف نيابــة عــن مجلــس إدارة الشــركة أن أقــدم لكــم نتائــج أعمــال الشــركة الســعودية للعــدد واألدوات )ســاكو( عــن العــام 
المالــي 2016.

إن لســاكو بــاع طويــل يمتــد ألكثــر مــن ثالثــة عقــود فــى خدمــة قطــاع التجزئــة فــى مجــال تجــارة العــدد واألدوات والحلــول 
ــاد  ــركة واإلزدي ــي الش ــة ف ــة المتنامي ــى الثق ــة إل ــً، إضاف ــً وإقليمي ــا محلي ــا تجاري ــما معروف ــاكو إس ــت س ــد أصبح ــة وق المنزلي

ــالت. ــم التعام ــى حج ــرد ف المضط

ــروع  ــة لف ــة الجغرافي ــل والتغطي ــق العم ــا وفري ــإدارة العلي ــدؤوب ل ــل ال ــالل العم ــن خ ــور م ــى التط ــا عل ــاكو دائم ــت س حرص
ــً. ــرين فرع ــتة وعش ــالل س ــن خ ــة م ــي المملك ــة ف ــر مدين ــة عش ــي أربع ــد ف ــام 2016 تتواج ــي ع ــح ف ــركة لتصب الش

يحــرص مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا علــى المضــي قدمــً وفــق خطــة تحاكــي متطلبــات الســوق، وزيــادة الكفــاءة واإلنتاجيــة 
مــع ضبــط المصروفــات ونحــن نــرى بــأن النتائــج الماليــة لعــام 2016 قاعــدة صلبــة ومرضيــة تمكــن مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا 

مــن تحقيــق تطلعــات المســاهمين الكــرام.

وعلــى الرغــم مــن مــا تمربــه اإلقتصــادات العالميــة مــن ركــود، فــإن الشــركة لديهــا ثقــة كافيــة فــى إمكانيــات الســوق 
الســعودية وتحــرص الشــركة علــى تثبيــت موقعهــا وإرتفاعــه مــن خــالل التفاعــل مــع متطلبــات الســوق والتميــز فــى الخدمــات 

ــد. ــق الواح ــل الفري ــات وروح عم ــوع المنتج وتن

واهلل الموفق

ولكم مني ومن مجلس اإلدارة كل الشكر والتقدير وكل عام وأنتم بألف خير.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

رئيس مجلس اإلدارة
عبد الرحمن جاوه
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بسم اهلل الرحمن الرحيـــم

كلمة الرئيس التنفيذي لشركة ساكو

السادة المساهمين،

ــات  ــة بالتحدي ــنٌة المليئ ــذه الس ــام 2016،  ه ــن ع ــاكو ع ــركتكم س ــنوي لش ــر الس ــالل التقري ــن خ ــم م ــل معك ــرني التواص يس
ــة  ــة العربي ــَة المملك ــيدة ..رؤي ــا الرش ــها قيادتن ــة ترأس ــدة وعظيم ــة جدي ــة، رؤي ــة المملك ــا رؤي ــت فيه ــنة تأسس ــازات، س واإلنج

.2030 الســعودية 

لقــد دأبــت ســاكو خــالل العــام 2016   العمــل علــى تحقيــق تطــور شــامل فــي أداء الشــركة مترافقــً مــع تكريــس الجهــود البنــاءة 
مــن أجــل تحقيــق رؤيــة الشــركة والنتائــج المرضيــة للمســاهمين. 

نفتخــر أن مصــدر القــوة األهــم هــو فريــق العمــل والــذي كان لــه اثــر عظيــم فيمــا وصلــت اليــه شــركتكم مــن انجــازات خــالل 
عــام 2016والــذي نتوقــع ان يكــون لــه نفــس االثــر العظيــم فــي االعــوام القادمــة مــن خــالل تحقيــق خطــة التوســع التــي تــم 

اإلعــالن عنهــا خــالل العــام 2016. 

ــل  ــاحة )8190( م2 وحائ ــزة بمس ــي عني ــن مدينت ــي كل م ــام 2016  ف ــالل الع ــن خ ــن جديدي ــاح معرضي ــد اهلل افتت ــم بحم ــد ت فق
ــالل  ــركتكم خ ــات ش ــت مبيع ــث بلغ ــركة حي ــال الش ــج أعم ــى نتائ ــي عل ــر االيجاب ــه االث ــا كان ل ــا )5275( م2 مم ــاحة قدره بمس
عــام 2016 مبلــغ  )1،324.09( مليــون مقارنــة بمبلــغ )1،276.91( مليــون خــالل عــام 2015 وذلــك بزيــادة قدرهــا 3.69 % وبلغــت صافــي 
ــركة  ــى ش ــتحواذ عل ــم االس ــك ت ــا 0.06 %، كذل ــادة قدره ــام 2015 بزي ــالل ع ــون خ ــغ )126.11( ملي ــة بمبل ــون مقارن ــاح )126.18( ملي االرب
ميدســكان تيرمنــال المحــدودة وهــي شــركة  متخصصــة فــي مجــال نقــل البضائــع واألعمــال اللوجســتية والتخزيــن ومركزهــا 
فــي المنطقــة الشــرقية ونتوقــع أن يســهم هــذا االســتحواذ فــي تســهيل عمليــات الشــركة  وتخفيــض نفقاتهــا،    كمــا تــم 

اإلطــالق التجريبــي لخدمــة التجــارة اإللكترونيــة عبــر موقــع الشــركة اإللكترونــي.

وســتمضي ســاكو خــالل العــام 2017 بــإذن اهلل فــي خطتهــا التوســعية والتــي تــم االعــالن عنهــا خــالل 2016 عــن طريــق افتتــاح 
عــدد مــن المعــارض الجديــدة والتــي ســيعلن عنهــا فــي حينهــا.   

تركــز ســاكو علــى ضمــان تقديــم أفضــل منتــج بأفضــل ســعر تنافســي علــى مــدار الســنة، عــالوة علــى تقديــم طريقــة  العــرض 
األمثــل للمنتــج والخدمــة األفضــل مــع مراعــاة أفضــل وســائل التوصيــل والصيانــة. 

إن اإلســتمرار فــي تقديــم المنتجــات الجديــدة  والخيــارات المنوعــة و الحلــول المنزليــة الذكيــة يأتــي فــي مقدمــة أولوياتنــا، وهــذا 
يتطلــب جهــود يقــوم بهــا فريــق العمــل الــذي يجــوب العالــم ليأتــي بــكل مــا هــو جديــد لنضعــه بيــن يــدي عمالئنــا والذيــن 

نســعى الرضائهــم ليعــود باألثــر اإليجابــي علــى نتائــج الشــركة  والــذي بــدوره يحقــق العائــد االمثــل لمســاهمي الشــركة. 

ــً  ــها هدف ــت لنفس ــاكو وضع ــأن س ــد ب ــود لنؤك ــه ، ونع ــعى لخدمت ــه ونس ــل ل ــا األول، نعم ــط إهتمامن ــا مح ــيبقى عميلن س
أساســيً وهــو اإلســتمرار فــي النجــاح وهــذا اإلســتمرار فــي النجــاح يأتــي بعــد توفيــق اهلل عــّز وّجــل نتيجــة رضــى العمــالء وثقــة 

المســاهمين ودعمهــم .    

وكل عام وأنتم بألف خير

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
سمير محمد الحميدي



أعضاء مجلس اإلدارة

الصفة المنصب اإلسم

مستقل رئيس مجلس اإلدارة األستاذ عبدالرحمن أمين حسن جاوه

تنفيذي رئيس إدارة الشؤون اإلدارية والموظفين/ عضو األستاذ  خالد محمد عبدالعزيز الحميدي

تنفيذي الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب  األستاذ سمير محمد عبدالعزيز الحميدي

تنفيذي رئيس إدارة التسويق والمبيعات /عضو  األستاذ هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي

غير تنفيذي عضو  األستاذ طالل محمد بخش

غير تنفيذي عضو  األستاذ بندر خالد إبراهيم التركي

غير تنفيذي عضو  األستاذ ديوان صادق عبدالبصير فضل

مستقل عضو األستاذ أحمد محمد سالم السري

مستقل عضو  األستاذ عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق

نبذة عن تاريخ الشركة ورأس المال:

إن الشــركة الســعودية للعــدد واألدوات )ســاكو( هــي شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب قــرار معالــي وزيــر التجــارة والصناعة 
رقــم 178/ق وتاريــخ 1432/05/26هـــ )الموافــق 2011/04/30م( والمقيــدة بالســجل التجــاري رقــم 1010056595 تاريــخ 1405/02/26هـــ 
)الموافــق 1984/11/19م( وقــد تأسســت شــركة ســاكو باألصــل كشــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي 
ــتة  ــى س ــال إل ــادة رأس الم ــت زي ــام 1990م تم ــي ع ــعودي. وف ــال س ــن )10.000.000( ري ــرة ماليي ــدره عش ــال ق ــرأس م ــاض ب ــة الري مدين
ــخ  ــة بتاري ــعودية مقفل ــاهمة س ــركة مس ــى ش ــركة إل ــت الش ــام 2011م، تحّول ــي ع ــعودي وف ــال س ــون )16.000.000( ري ــرة ملي عش
1432/05/26هـــ )الموافــق 2011/04/30م(. وفــي 1435/07/27هـــ )الموافــق 2014/05/26م(، تمــت زيــادة رأس المــال من ســتة عشــر مليون 
ريــال  إلــى مائتيــن وأربعيــن مليــون )240.000.000( ريــال عــن طريــق رســملة أربــاح الشــركة المبقــاة وقــد صــدرت موافقــة هيئــة الســوق 
الماليــة بتاريــخ 2015/03/25م  علــى طــرح )30%( مــن أســهم الشــركة لإكتتــاب العــام وقــد أدرجــت الشــركة فــي ســوق األســهم 

ــخ 2015/05/12م.  ــداول( بتاري ــعودية )ت الس

ويبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي مائتيــن وأربعيــن مليــون )240.000.000( ريــال ســعودي مقّســم إلــى أربعــة وعشــرين مليــون 
)24.000.000( ســهم عــادي مدفــوع بالكامــل بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

نشاط الشركة:

ُتعتبر شركة ساكو إحدى أكبر الشركات التي تقدم حلول منتجات التطوير المنزلي في المملكة. لدى ساكو 26 متجرًا في 14  
مدينة في المملكة، بما فيها 3 متاجر ضخمة تحت اسم "عالم ساكو"، وتتراوح مساحة كل منها بين حوالي 2.000 مترأ مربع 

إلى أكثر من 24.500 متر مربع وتقدم هذه المتاجر منتجات متنوعة يصل عددها إلى أكثر من 45.000 منتج في كل متجر .

تهدف الشركة إلى أن تصبح الوجهة األولى في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية، من خالل تأمين جميع 
احتياجات العمالء من العدد واألدوات ومنتجات وحلول تطوير المنازل، وذلك بأسعار تنافسية وفي بيئة تسوق مالئمة للعمالء 

كما تسعى الشركة إلى:

• فهم احتياجات العمالء وتوفير المنتجات والحلول المنزلية المالئمة لهم.
• تقديم بيئة تسوق مالئمة للعمالء وذلك من خالل توفير مجموعة واسعة من المنتجات في مكان واحد وبأسعار 

تنافسية.
• تعزيز ثقة العمالء وذلك من خالل تقديم خدمات مناسبة لهم.

• السعي ألن تصبح مجموعة متاجر شركة ساكو رائدة إقليميً في مجال منتجات تطوير المنازل وذلك من خالل التوسع 
في دول الخليج والدول العربية األخرى.
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الشركات التابعة

ــال  ــع واألعم ــل البضائ ــال نق ــي مج ــة ف ــدودة متخصص ــؤولية مح ــعودية ذات مس ــركة س ــي ش ــال ه ــكان ترمين ــركة مدس ش
ــخ 2016/11/23م. ــا بتاري ــتحواذ عليه ــم االس ــرقية ت ــة الش ــي المنطق ــا ف ــن ومركزه ــتية والتخزي اللوجس

نسبة الملكية نوع النشاط رأس المال
مكان ممارسة 

النشاط والتأسيس
اسم الشركة

 % 99  
نقل البضائع واألعمال 

اللوجستية والتخزين
5،500،000

المملكة العربية 
السعودية

مدسكان ترمينال 
المحدودة

حقائق عن ساكو

تأسســت عــام 1985م وأصبحــت مــن الشــركات الرائــدة فــى تجــارة التجزئــة العــدد واألدوات، ومــن أكبــر مراكــز التســوق 
المنــازل بالمملكــة العربيــة الســعودية. المتخصصــة بحلــول تطويــر 

المعارض: 26 معرض تتراوح مساحتها بين2000 و 24500 متر مربع كما في 2016/12/31م 
تـغـطــيـة الــســوق: نتواجد فى 14مدينة رئيسية في المملكة العربية السعودية كما في 2016/12/31م

مجموعة المنتجات: أكثر من 45،000 منتج تحت سقف واحد.
الـــمـــستـودعـات: مستودعات فى المناطق الحيوية واإلستراتيجية بالمنطقة الوسطى.

مراكـز الصـيانـة: ثالثة مراكز صيانة تقع فى المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.
نـظـام التـشـغيـل: نظام  SAP المتطور لتخطيط الموارد.

الــرؤيــة

أن تصبــح الشــركة الوجهــة األولــى فــى قطــاع التجزئــة فــى المملكــة العربيــة الســعودية ، مــن خــالل تأميــن جميــع إحتياجــات 
العمــالء مــن العــدد واألدوات ومنتجــات وحلــول تطويــر المنــازل ، وذلــك بأســعار تنافســية وفــى بيئــة تســوق مالئمــة للعمــالء.

الــرســالــة

تـسـعـى الشـركـة إلـى:
• فهم إحتياجات العمالء وتوفير المنتجات والحلول المنزلية المالئمة لهم.

ــد  ــكان واح ــى م ــات ف ــن المنتج ــعة م ــة واس ــر مجموع ــالل توفي ــن خ ــك م ــالء وذل ــة للعم ــوق مالئم ــة تس ــم بيئ • تقدي
وبأســعار تنافســية.

• تعزيز ثقة العمالء بتقديم خدمات مناسبة لهم.
• جعل مجموعة متاجر شركة ساكو هى الرائدة إقليميً فى مجال منتجات تطوير المنازل.



 المفارش ولوازم الحمام

 لوازم ومعدات الحدائق مفروشات داخلية

 ا�نارة

مفروشات خارجية

حلول لتقوم بها بنفسك العدد واالدوات ا�دوات الكهربائية  ادوات وا�جهزة الرياضية

 لوازم التخزين والتنظيم ادوات منزليةاالجهزة الكهربائية أدوات وعدد السيارات

 العاب ا�طفال الدهانات وأدواتها ادوات السباكة مواد البناء

أقسام الشركة
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الحلول المنزلية

تقدم ساكو مجموعة من الحلول المنزلية:

حلول الغسيل والكوي حلول الدهانات

 حلول اكسسوارات الحمام لوازم التخزين والتنظيم

حلول الماء

عدة السيارات حلول ا�رضيات والحائط

حلول الغبار حلول الطاقة

حلول التحرك حلول حوامل االجهزة الكهربائية

حلول لتبقى حديقتك جميلة
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أهم اإلنجازات خالل عام 2016م
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إفتتاح معارض جديدة

افتتحــت شــركة ســاكو خــالل عــام 2016 معرضيــن فــي كل مــن مدينــة حائــل  وعنيــزة وفقــً لمــا تــم االعــالن عنــه فــي موقــع 
تــداول  حســب مايلــي:

تاريخ اإلفتتاح مساحة المعرض المدينة إسم المعرض
2016/04/21م 8،190 م2 عنيزة ساكو عنيزه 1
2016/05/05م 5،275 م2 حائل ساكو حائل 2

وقــد تــم اغــالق معــرض الخبــر ومســاحته )3،668( م2  وجــاري البحــث عــن موقــع أخــر قــي مدينــة الخبــر بعــد أن تــم الغــاء عقــد 
الموقــع البديــل )قيــد اإلنشــاء( وفقــً لمــا تــم اإلعــالن عنــه فــي موقــع تــداول بتاريــخ 2016/10/05م وبذلــك يكــون عــدد معــارض 

ســاكو بتاريــخ 2016/12/31م هــو 26 معرضــً.
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مشروع اإلستحواذ على شركة ميدسكان للخدمات اللوجستية

ــل  ــدودة مقاب ــال المح ــكان ترمين ــركة مدس ــى ش ــتحواذ عل ــراءات اإلس ــن إج ــا م ــن إنتهائه ــخ 2016/11/23م  ع ــاكو بتاري ــت س أعلن
مبلــغ )37( مليــون ريــال تــم ســدادها بالكامــل وتــم تمويــل هــذا اإلســتحواذ عــن طريــق التمويــل الذاتــي والتســهيالت اإلئتمانيــة 
المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية وكانــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين المنعقــدة بتاريــخ 2016/04/20م قــد وافقــت علــى 
ــركة  ــي ش ــال ه ــكان ترمين ــركة مدس ــال. إن ش ــون ري ــغ )37( ملي ــدودة بمبل ــال المح ــكان ترمين ــركة ميدس ــى ش ــتحواذ عل االس
ــي  ــا ف ــن ومركزه ــتية والتخزي ــال اللوجس ــع واألعم ــل البضائ ــال نق ــي مج ــة ف ــدودة متخصص ــؤولية مح ــعودية ذات مس س
المنطقــة الشــرقية وتتوقــع ســاكو أن يســهم هــذا اإلســتحواذ فــي تســهيل عملياتهــا وتخفيــض نفقاتهــا. وجديــر بالذكــر أن 
االســتحواذ تــم علــى كامــل حصــص شــركة مدســكان ترمينــال المحــدودة بمبلــغ )37( مليــون ريــال وذلك بنســبة )99 %( لشــركة 
ســاكو و ) 1 % ( للســيد/ ســمير محمــد عبــد العزيــز الحميــدي )عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي وأحــد كبــار المســاهمين 
لشــركة ســاكو( وذلــك للحفــاظ علــى الكيــان القانونــي لشــركة ميدســكان علــى أن يتــم نقــل نســبة الـــ ) 1 % ( والمتنــازل عنها من 
قبــل الســيد/ ســمير لصالــح شــركة ســاكو عندمــا تســمح أنظمــة وزارة التجــارة بذلــك. علمــً بأنــه يوجــد أطــراف ذو عالقــة فــي 
هــذا اإلســتحواذ حيــث أن كل مــن عضــو مجلــس اإلدارة الســيد ســموءل بخــش والمنتهيــة عضويتــه بتاريــخ 2015/11/22 م وعضــوي 
مجلــس اإلدارة الســيد ديــوان صــادق فضــل والســيد طــالل محمــد بخــش بصفتهــم ممثليــن لشــركة أبــرار العالميــة القابضــة - 
أحــد كبــار مســاهمي شــركة ســاكو- حيــث يوجــد عالقــة لشــركة أبــرار العالميــة القابضــة فــي عمليــة شــراء الحصــص وذلــك 
ألن شــركة رتــاج المتميــزة لإســتثمار التجــاري المحــدودة - أحــد مالكــي شــركة مدســكان ترمينــال - مملوكــة مــن قبــل نفــس 

الشــركاء المالكيــن لشــركة أبــرار العالميــة القابضــة كمــا أنــه لــم يكــن هنــاك أي شــروط تفضيليــة فــي هــذا اإلســتحواذ.

مشروع التجارة اإللكترونية

 )www.saco-ksa.com( أطلقــت ســاكو خــالل العام 2016 نســختها التجريبية مــن إمكانية الشــراء والدفع عــن طريــق موقعهــا اإللكترونــى
علــى بعــض المنتجــات ويهــدف هــذا المشــروع إلــى تجديــد وتطويــر موقــع ســاكو علــى اإلنترنــت وتوفيــر إمكانيــة الشــراء مــن 
ــك  ــاكو ، وكذل ــارض س ــي مع ــة ف ــاف المعروض ــح األصن ــة تصف ــتخدميه خاصي ــت لمس ــزات أتاح ــدة ممي ــى ع ــة إل ــه، إضاف خالل
إمكانيــة التحقــق مــن توافــر المنتــج فــى فروعهــا المنتشــرة فــى المملكــة، وجــاري العمــل علــى تطويــر هــذا المشــروع  وزيــادة 

عــدد المنتجــات المعروضــه مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي خــالل العــام 2017.

إستراتيجية الشركة

تنفيــذًا لخطــة ســاكو التوســعية المبدئيــة لمــدة ثــالث ســنوات والتــي أعلنــت علــى موقــع تــداول بتاريــخ 2016/01/13م  والتــي تتمثــل 
فــي افتتــاح معــارض جديــدة فــي المــدن الســعودية التــي اليتواجــد فيهــا فــروع ســاكو وكذلــك زيــادة عــدد الفــروع فــي المــدن 
الرئيســية مــن 25 فــرع فــي نهايــة 2015م إلــى 35 فــرع فــي نهايــة 2018م بزيــادة وقدرهــا )10( أفــرع، وتتمثــل هــذه الخطــة فــي 

زيــادة مســاحات معارضهــا الحاليــة البالغــة 135356م2 كمــا فــي 2016/1/1م لتصبــح 188347م2 فــي نهايــة عــام 2018م.

فقــد تــم إفتتــاح فرعيــن جديدين خــالل العــام 2016م في كل من مدينتــي عنيزة وحائــل بمســاحات مجموعهــا )13،465( م2  وجاري 
العمــل علــى إفتتــاح فــروع جديــدة وفقــً للخطــة المبدئيــة وســيتم اإلعــالن عنهــا فــي حيــن إفتتاحهــا  والجديــر بالذكرأنــه تــم 
إغــالق معــرض الخبــر ومســاحته )3،668( م2  وجــاري البحــث عــن موقــع آخــر قــي مدينــة الخبــر بعــد أن تــم الغــاء عقــد الموقــع 
البديــل )قيــد اإلنشــاء( وفقــً لمــا تــم اإلعــالن عنــه فــي موقــع تــداول بتاريــخ 2016/10/05م وبذلــك يكــون عــدد معــارض ســاكو 

بتاريــخ 2016/12/31م هــو 26 معرضــً. 

ويتم تمويل هذه الخطة التوسعية عن طريق التمويل الذاتي والتسهيالت البنكية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

السعودة والموارد البشرية والتدريب:

يبلــغ مجمــوع موظفــي الشــركة كمــا فــي 2016/12/31م 2،354 موظــف منهــم 783 موظفــا ســعوديً وقــد تم تصنيف الشــركة 
ضمــن النطــاق "األخضــر المتوســط" وفــق برنامــج نطاقــات للســعودة إذ تمكنــت الشــركة مــن تحقيــق معــدل ســعودة بنســبة  

31 % مــن إجمالــي القــوى العاملــة.  

http://www.saco-ksa.com


ــة  ــب متخصص ــركات تدري ــى ش ــى تتول ــة األول ــي المرحل ــن ف ــى مرحلتي ــدد عل ــعوديين الج ــن الس ــب الموظفي ــم تدري ــث يت حي
ــن  ــا م ــة وغيره ــة االنجليزي ــي اللغ ــدورات ف ــم ل ــل وإخضاعه ــة العم ــتوى اإلدراك لبيئ ــن مس ــب وتحس ــل والتدري ــج التأهي برام
ــم  ــث يت ــا، حي ــاص به ــي خ ــج تدريب ــالل برنام ــن خ ــب م ــركة بالتدري ــوم الش ــة تق ــة الثاني ــي المرحل ــا ف ــة. أم ــارات الضروري المه
اإلحتفــاظ بالمرشــحين الجاديــن والمؤهليــن والذيــن يحصلــون علــى وظائــف ثابتــة لــدى الشــركة فــي نهايــة فتــرة التدريــب التــي 

ــهر. ــتغرق 5 أش تس

كمــا يتــم اختيــار الموظفيــن مــن خــالل مكاتــب توظيــف خارجيــة. ويجــري قســم المــوارد البشــرية فــي الشــركة مقابــالت مــع 
المرشــحين قبــل توظيفهــم لضمــان اســتيفاء كافــة الشــروط المطلوبــة للعمــل، ويتــم اختبــار مهاراتهــم عمليــً فــي مرافــق 
اختبــار متخصصــة للتأكــد مــن انهــم يتمتعــون بالمهــارات المطلوبــة وتولــي الشــركة دائمــً األولويــة للمواطنيــن الســعوديين 

عنــد التوظيــف.

ــم  ــيخ قي ــي اإلدارة وترس ــب موظف ــى تدري ــي عل ــكل رئيس ــوم بش ــز تق ــة تحفي ــة خط ــت اإلدارة الحالي ــك، وضع ــى ذل ــة إل إضاف
ــتقبلي. ــا المس ــتمراريتها ونموه ــان اس ــابة وضم ــادات ش ــل قي ــا لتأهي ــركة ورؤيته الش

التطوير المستمر لتكنولوجيا المعلومات في الشركة

فــي ضــوء حــرص إدارة الشــركة علــى التطويــر المســتمر ألنظمــة تقنيــة المعلومــات فــي الشــركة ممــا يســاعدها علــى تطويــر 
أعمالهــا وعملياتهــا: 

1-  حيــث   قامــت الشــركة وخــالل عــام 2016م  بتحســين وتطويــر االنظمــة المســاعدة و الداعمــة لنظــام )SAP( مــع تزويــد 
أقســام الشــركة باألجهــزة المتطــوره الحديثــة وذلــك بهــدف تطويــر خدمــات العمــالء.

2- وكذلــك  طــورت إدارة تقنيــة المعلومــات فــي الشــركة  تقنيــة جديــدة مــن حلــول  )SAP( إلدارة عمليــات الشــراء والمخزون 
ــر التحليليــة المفصلــة ألقســام الشــركة  وقــد أضيــف إلــى فريــق العمــل  ــر تقنيــات التقاري للبضائــع  إضافــة إلــى تطوي

أعــداد جديــدة مــن الموظفيــن ذوي الخبــرة لتحســين و تطويــر العمليــات التــي تديرهــا دائــرة التقنيــة والمعلومــات.
3- كذلــك قامــت الشــركة خــالل عــام 2016م باســتحداث نقــاط بيــع محمولــة لدعــم خدمــة العمــالء وتحســين تجربتهــم 

خــالل التســوق فــي معــارض ســاكو. 
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المسؤولية اإلجتماعية

ــر التقليديــة، حيــث نفــذت الشــركة حملــة  لتنظيــف شــواطيء  خــالل عــام 2016 م ، قامــت ســاكو بتنفيــذ بعــض المبــادرات غي
مدينــة جــده و امتــد ذلــك ليشــمل األراضــي البحريــة والشــعب المرجانيــة مــع فريــق متخصــص مــن الغواصيــن، كماتمــت رعايــة 
ــا البواســل عبــر تنظيــم اســواق ومعــارض  مشــاريع تهــدف لتحقيــق اإلســتقرار المهنــي لزوجــات و أرامــل شــهدائنا مــن جنودن

لبيــع منتجــات هــذه األســر، و قمنــا أيضــا بدعــم بعــض حمــالت التوعيــة ضــد األمــراض المنتشــرة ومنهــا أمــراض الســرطان.

)IFRS( تطبيق المعايير المحاسبية الدولية

ــركة  ــت الش ــد قام ــن 2017/01/01م فق ــارًا م ــة )IFRS( إعتب ــبية الدولي ــر المحاس ــق المعايي ــركة لتطبي ــن الش ــتعدادًا م إس
ــي: ــام 2016 م بمايل ــالل الع خ

1-  تــم إعــداد خطــة تحــول لتطبيــق معاييــر المحاســبة الدوليــة علــى أن يتــم إعتمــاد السياســات المحاســبية النهائيــة بتاريــخ 
2016/10/20م.

2- لــم تقــم الشــركة  بتعييــن مستشــار خارجــي حيــث تتــم عمليــة التحــول مــن خــالل فريــق العمــل المؤهــل فــي الشــركة 
ــع ســنوية والســنوية مــن  ــح علــى المراجــع الخارجــي المســتقل ضمــن خطــة المراجعــة الرب علــى أن يتــم عــرض النتائ

أجــل المراجعــة.
3- تــم تعييــن فريــق عمــل داخلــي مؤهــل للقيــام بعمليــة التحــول وذلــك برئاســة مديــر الحســابات وتحــت إشــراف المديــر 

المالــي.
4-  لم تواجه الشركة صعوبات في عملية التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية خالل العام 2016م.

ــو 10-31- 2016  ــة ه ــبة الدولي ــر المحاس ــً لمعايي ــة وفق ــم مالي ــداد أول قوائ ــتهدف إلع ــخ المس ــركة أن التاري ــت الش 5- أعلن
ــي 31-12-2015م. ــة ف ــنة المنتهي ــن الس ــك ع وذل

6- إجتمعــت لجنــة المراجعــة بتاريــخ 2016/10/13م وأوصــت لمجلــس اإلدارة بإعتمــاد السياســات المحاســبية المتوافقــة مــع 
معاييــر المحاســبة الدوليــة، وبتاريــخ 2016/10/16م إعتمــد مجلــس اإلدارة السياســات المحاســبية المقدمــة مــن اإلدارة 

ــة. ــة المراجع ــل لجن ــن قب ــا م ــى به ــة والموص المالي
7- تــم إعــداد أول قوائــم ماليــة غيــر مدققــة عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 2015/12/31 وذلــك فــي 2016/1/1 والتــي تضمنــت 
التعديــالت المطلوبــة وفقــً لمعاييــر المحاســبة الدوليــة، علمــً بــأن القوائــم الماليــة المعــدة وفقــً لمعاييــر المحاســبة 
ــي  ــع الخارج ــل المراج ــن قب ــا م ــا أو مراجعته ــم فحصه ــم يت ــة( ول ــراض اإلداري ــً )لألغ ــا داخلي ــم إعداده ــد ت ــة ق الدولي

للشــركة.
8- أعلنت الشركة بأنه اليوجد آثار جوهرية إثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية.
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األداء المالي

البيان*
هامش الدخلمجمل الدخلالتكاليف المباشرةااليرادات المباشرة

20162015201620152016201520162015

 100 % 100 %1،322.181،276.911،196.011،150.81126.17126.11قطاع التجزئة

- 0.14 %-0.18-2.04-2.22قطاع النقل

-)0.14 %(-)0.18(-0.13-)0.31(تسويات

 ١٠٠ % ١٠٠ %١،3٢4.٠9١،٢7٦.9١١،١97.9١١،١5٠.8١١٢٦.١7١٢٦.١١االجمالي

   
   *جميع المبالغ بالماليين

- تم عمل تسويات للمعامالت المالية المتداخلة بين الشركات التابعة.
- تم االستحواذ على شركة مدسكان في 2016/11/23 م

قطاعات األعمال 
الرئيسية

قطاع التجزئة
و التشغيل 

قطاع النقل
و الخدمات اللوجستية

MEDSCAN TERMINAL COMPANY
شــــــــــركـــة مدســــــــــكان تر مینـــــــــال
MEDSCAN TERMINAL COMPANY
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األداء المالي

نتائج العمليات و التشغيل و الربح الصافي للشركة ) بالماليين(

النسبة من ٢٠١٦
النسبة من ٢٠١5المبيعات

نسبة التغييرالمبيعات

 3.69 %1،324.091،276.91المبيعات
 4.80 % 79.68 %)1،017.39( 80.52 %)1،066.27(تكلفة المبيعات و االشغال

٠.٦5 % - ٢٠.3٢ %٢59.5٢ ١9.47 %٢57.8٢مجمل الربح

6.93 % - 9.99 %)127.57( 8.97 %)118.72(المصاريف التشغيلية
 5.4٢ % ١٠.33 %١3١.95 ١٠.5١ %١39.١٠أرباح التشغيل

 1.36 % 10.54 %134.54 10.30 %136.37صافي الربح قبل الزكاة
 0.05 % 9.88 %126.11 9.53 %126.18صافي الربح

حققــت الشــركة خــالل العــام المالــي 2016م نمــوًا فــي المبيعــات بلــغ 3.96 % مقارنــًة بالعــام 2015م ويعــود ســبب اإلرتفــاع فــي 
ــالق  ــل واغ ــزة وحائ ــي عني ــك بمدينت ــن  وذل ــن جديدي ــاح معرضي ــبب إفتت ــام بس ــم األقس ــات معظ ــادة مبيع ــى زي ــات إل المبيع

معــرض الخبــر واإلســتحواذ علــى شــركة ميدســكان.

وكانــت شــركة ســاكو قــد أتمــت إجــراءات اإلســتحواذ علــى شــركة ميدســكان بتاريــخ 2016/11/23 حيــث بلغــت مبيعات ميدســكان 
عــن الفتــرة مــن تاريــخ اإلســتحواذ وحتــى نهايــة العــام مبلــغ 1.9 مليــون ريــال  ) بعــد عمــل تســويات للمعامــالت الماليــة المتداخلة 

بيــن شــركة ســاكو وميدســكان ( وبلغــت صافــي االربــاح عــن نفــس الفتــرة مبلــغ 181 الــف ريال.

ــركة  ــدف ش ــتية وته ــات اللوجيس ــن والخدم ــل والتخزي ــال النق ــي مج ــة ف ــركات العامل ــد الش ــكان اح ــد س ــركة مي ــد ش وتع
ســاكو مــن خــالل هــذا اإلســتحواذ تنويــع مصــادر الدخــل وتخفيــض المصاريــف مــن خــالل اســتخدام شــركة ميدســكان بديــاًل 

عــن مــوردي الخدمــات الحالييــن.

20162015201420132012البيان

ريال قائمة الدخل )بالماليين(
ريال ريال سعوديسعودي

ريال سعوديريال سعوديسعودي

1،324.091,276.911،084.85961.28831.08ايرادات النشاط
)660.76()753.37()858.10()1،017.39()1،066.27(تكاليف النشاط

٢57.8٢٢59.5٢٢٢٦.75٢٠7.9١١7٠.3٢مجمل ربح النشاط

)90.42()103.85()112.82()131.13()123.80(مصاريف ادارية و عمومية
2.186.143.682.862.40ايرادات اخرى

)5.49()4.18()7.59()8.43()10.20(الزكاة
126.18126.11110.01102.7476.81صافي الربح
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وقــد اســتطاعت الشــركة تحقيــق نمــو مركــب فــي المبيعــات آلخــر خمســة ســنوات بلــغ 9.76% فــي حيــن بلــغ النمــو المركــب 
لألربــاح الصافيــة 10.43 % وذلــك للفتــرة ذاتهــا.

عرض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات 
تطور نمو األصول المتداولة والثابتة  )بالماليين(

20162015201420132012البيان

المركز المالي 
)بالماليين(

ريال 
ريال ريال سعوديسعودي

ريال سعوديريال سعوديسعودي

644.59684.93621.03478.83376.47موجودات متداولة
249.16185.31171.60124.75116.88موجودات غير متداولة

893.7587٠.٢379٢.٦4٦٠3.58493.35اجمالي الموجودات

300.86372.79364.62278.21205.17المطلوبات المتداولة
82.2841.0149.6957.0672.61قروض طويلة االجل
510.61456.43378.33268.31215.57حقوق المساهمين

اجمالي المطلوبات و 
حقوق المساهمين

893.75870.23792.64603.58493.35

النمو المركب 9.7٦ %

2012

83١
9٦١

١،٠85

١،٢77 ١،3٢4

2013 2014 2015 2016

نمو المبيعات وااليرادات األخرى ) بالماليين (

النمو المركب 43.١٠ %

77

١٠3
١١٠

١٢٦ ١٢٦

نمو الدخل الصافي ) بالماليين (

2012 2013 2014 2015 2016



وقد استمر نمو أصول الشركة خالل الخمسة سنوات الماضية من 493 مليون في عام 2012 إلى 894 مليون في عام 2016.

تطور اإللتزامات وحقوق الملكية )بالماليين(

كما استمر نمو حقوق الملكية خالل الخمسة سنوات الماضية من 216 مليون في عام 2012 إلى 511 مليون في عام 2016.

20

نمو األصول ) بالماليين (

األصول المتداولة األصول غير المتداولة أجمالي األصول

493

٦٢3

793
87٠ 894

117

376

125

498

172

621

185

685

249

645

2012 2013 2014 2015 2016

5٠ 4١
8٢

45٦

3٠١

5١١

نمو المطلوب وحقوق المساهمين ) بالماليين (

المطلوبات غير المتداولة حقوق مساهمين

2012
٢٠5 ٢١٦

73 57

٢98 ٢٦8

3٦5 378 373

المطلوبات المتداولة

2013 2014 2015 2016
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النقدية المتولدة من أنشطة الشركة
20
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أنشطة 2012 أنشطة 2013 أنشطة 2014 أنشطة 2015 أنشطة 2016

حققــت الشــركة نمــوًا فــي التدفقــات النقديــة التشــغيلية مــن 71 مليــون ريــال فــي عــام 2012 إلــى 287 مليــون ريــال فــي عــام 
2016 ممــا أتــاح للشــركة تمويــل توســعاتها وكذلــك ســداد توزيعــات المســاهمين ممــا يعكــس كفــاءة إدارة رأس المــال العامــل 

فــي الشــركة.

التحليل الجغرافي لنشاط الشركة

ــات  ــي المبيع ــدول التال ــح الج ــعودية ويوض ــة الس ــة العربي ــارج المملك ــاط خ ــخ 2016/12/31م أي نش ــى تاري ــركة حت ــر الش ال تباش
ــن(: ــة )بالماليي ــل المملك ــركة داخ ــاط الش ــاح لنش ــي األرب وصاف

المنطقة الجغرافية
2015م2016م

صافي األرباحالمبيعاتصافي األرباحالمبيعات

1،326.09126.181،276.91126.11المملكة العربية السعودية

----مناطق أخرى

١5

7١ ٢٢
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التدفقات النقدية ) بالماليين (
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االقتراض

الجدول التالي يوضح أرصدة القروض القائمة حتى تاريخ 2016/12/31م ) بالماليين(    

القروض المتوسطة الألجل )بالماليين(
الجهة 
الرصيد أول الغرضنوع القرضالمانحة

الرصيد أخر السدادإضافاتالسنة
السنة

طريقة 
السداد

البنك 
السعودي 
البريطاني

إسالمية 
مرابحة / 

التورق

تمويل 
71.0024.4854.8740.61التوسع

دفعات ربع 
سنوية حتى 

عام 2020

البنك 
السعودي 

الفرنسي

إسالمية 
مرابحة / 

التورق

تمويل 
25.00-5.6019.40التوسع

دفعات ربع 
سنوية حتى 

عام 2021

ــاء مبنــى اإلدارة العامــة  للشــركة فــي الريــاض  إن الهــدف مــن هــذه القــروض تمويــل الخطــط التوســعية للشــركة واتمــام بن
واإلســتحواذ علــى شــركة ميدســكان علمــً بــأن الشــركة قامــت باســتخدام التســهيالت الممنوحــة مــن البنــوك المحليــة وهــي 
البنــك الســعودي البريطانــي و البنــك الســعودي الفرنســي والبنــك الســعودي لإســتثمار، و البنــك العربــي للحصــول علــى قروض 
مرابحــة قصيــرة األجــل لتمويــل رأس المــال العامــل، وقــد كان الرصيــد القائــم لهــذه القــروض فــي نهايــة عــام 2016م )10( مليــون 
ريــال مقابــل )120( مليــون ريــال فــي نهايــة عــام 2015 م حيــث أن الشــركة اســتخدمت فــي عــام 2016 م )143( مليــون ريــال وســددت 

)253( مليــون ريــال. 

إضافة لذلك تقّر الشركة بأنه اليوجد قروض أو أدوات دين على شركاتها التابعة حتى تاريخ 2016/12/31م.

الزكاة والمدفوعات النظامية

فيما يلي بيان بالمبالغ المستحقة للجهات النظامية كما في 2016/12/31م بالرياالت

المبالغ المستحقة لمصلحة الزكاة والمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية )بالريال(

٢٠١٦٢٠١5 البيان

10،956،3429،481،187مصلحة الزكاة و الدخل

731،509821،775المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية
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المخاطر المحتملة

هنــاك مخاطــر محتملــة قــد تؤثــر علــى نتائــج الشــركة ويمكــن تصنيفهــا إلــى المخاطــر التــي تتعلــق بعمليــات الشــركة 
والمخاطــر المتعلقــة بالســوق والقطــاع والتــي يمكــن تلخيصهــا بمايلــي:

أواًل : مخاطر تتعلق بعمليات الشركة وهي:

1. عدم نجاح إستراتيجية التوسع
2. قيام المنافسين بتوفير منتجات أكثر حداثة

3. المنافسة من قبل وسائل التسوق على اإلنترنت
4. عدم مطابقة المنتجات للمواصفات واألنظمة

5. سوء إدارة المخزون
6. إنهاء أو عدم تجديد عقود اإليجار أو عدم توافر عقارات مناسبة لإيجار

7. العقبات الناجمة عن اتفاقيات اإلمتياز ومخالفة أحكامها
8. اإلعتماد على أنظمة اإلمداد والمساندة والحلول المعلوماتية ومخاطر تعطلها

9. المخاطر التشغيلية والتوقف غير المتوقع لألعمال
10. عدم كفاية التغطية التأمينية

11. عدم توفر التمويل اإلضافي مستقباًل
12. إنتهاء أو عدم تجديد تصاريح وتراخيص الشركة

13. الزيادة في المصاريف التشغيلية
14. اإلعتماد على العالمات التجارية وأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية

15. الحوادث واإلصابات التي قد تنشأ عن عمليات الشركة
16. المخاطر المتعلقة بعدم اإللتزام باألنظمة واللوائح

ب- المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع

1. البيئة التنافسية 
2. المخاطر السياسية واإلقتصادية

3. المخاطر المتعلقة بأنظمة اإلستيراد والتصدير وتغييرها مستقباًل 
4. المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار صرف العمالت

سياسة توزيع األرباح

ــة ،  ــة العام ــاع الجمعي ــي اجتم ــاهمين ف ــل المس ــن ِقب ــا م ــل إقراره ــاح قب ــع أي أرب ــالن ودف ــة بإع ــس اإلدارة التوصي ــى مجل يتول
حيــث تقــوم الشــركة بتوزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها بهــدف تعزيــز قيمــة اســتثماراتهم فيهــا. إن أي توصيــة لتوزيــع 
األربــاح للمســاهمين تعتمــد علــى عــدد مــن العوامــل مــن بينهــا األربــاح التــي حققتهــا الشــركة ســابقً والمتوقعــة والتدفقــات 
ــزكاة،  ــام وال ــكل ع ــة بش ــل االقتصادي ــوق والعوام ــات الس ــتقبلية ومعطي ــعات المس ــال والتوس ــات رأس الم ــة ومتطلب النقدي

فضــاًل عــن اإلعتبــارات القانونيــة والنظاميــة األخــرى وغيرهــا مــن العوامــل األخــرى.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن عمليــة توزيــع األربــاح تخضــع للقيــود الــواردة فــي النظــام األساســي للشــركة وقانــون الشــركات الجديــد، 
حيــث يتــم توزيــع أربــاح ســنوية صافيــة بعــد خصــم كافــة المصاريــف والتكاليــف األخــرى علــى النحــو التالــي، علمــً بــأن األربــاح إن 

وجــدت ســوف يتــم توزيعهــا بالريــال الســعودي.   

1. يجنب 10% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي.
2. للجمعيــة العامــة العاديــة، بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة، أن تجنــب نســبة مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي 

إضافــي وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينــة.
3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن 5 % من رأس المال المدفوع.

4. يتم تخصيص نسبة 5% من الرصيد المتبقي ألعضاء مجلس اإلدارة كمكافأة.
5. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.

ــع  ــس اإلدارة بتوزي ــض مجل ــى تفوي ــة عل ــخ 2016/04/20م بالموافق ــدة بتاري ــاهمين المنعق ــة للمس ــة العام ــت الجمعي ــد قام  وق
أربــاح مرحليــة علــى المســاهمين مــع تحديــد تاريــخ األحقيــة والتوزيــع مــع األخــذ باإلعتبــار ضوابــط وزارة التجــارة بهــذا الخصــوص 

وإرشــاداتها.

وفيما يلي ملخص يوضح األرباح الموزعة مع ربحية السهم خالل السنوات من 2012م إلى 2016م
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2013 2014 2015 2016

أرباح وتوزيعات لكل سهم

ربحية السهم التوزيعات

وقــد أوصــى مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للعــدد واألدوات )ســاكو( فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 1437/07/12 هـــ الموافــق 
لـــ  2016/04/19 م بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى مســاهمي الشــركة عــن  النصــف االول مــن عــام 2016 علــى النحــو التالــي :

36،000،000 ريالإجمالي المبلغ الموزع
1.5 ريالحصة السهم الواحد

 15 %نسبة التوزيع من القيمة األسمية للسهم

أحقية األرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع األوراق تاريخ األستحقاق
المالية )تداول( بنهاية تداول يوم 2016/05/05 م

2016/05/19متاريخ التوزيع

 وكذلــك أوصــى مجلــس ادارة الشــركة الســعودية للعــدد واالدوات )ســاكو( فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 1437/00/00 هـــ 
ــي: ــو التال ــى النح ــام 2016 عل ــن الع ــي م ــف الثان ــن النص ــركة ع ــاهمي الش ــى مس ــة عل ــاح نقدي ــع ارب ــق 2016/10/16 م بتوزي المواف

36،000،000 ريالإجمالي المبلغ الموزع
1.5 ريالحصة السهم الواحد

 15 %نسبة التوزيع من القيمة األسمية للسهم

أحقية األرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع األوراق تاريخ األستحقاق
المالية )تداول( بنهاية تداول يوم 2016/12/28م.

2017/01/11متاريخ التوزيع

وقد جرى توزيع األرباح المشار إليها كما هو معلن عنه . 

ــة  ــل الموافق ــن أج ــاهمين م ــة للمس ــة العام ــى الجمعي ــوص عل ــذا الخص ــس اإلدارة به ــه مجل ــام ب ــرض ماق ــم ع ــوف يت وس
وكذلــك ســوف يعــرض بنــد الموافقــة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة علــى المســاهمين مــع تحديــد تاريــخ 

ــار ضوابــط وزارة التجــارة بهــذا الخصــوص وإرشــاداتها. األحقيــة والتوزيــع مــع األخــذ باإلعتب
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إدارة الشركة

أ. عضوية مجلس اإلدارة:

ــي  ــدت ف ــي انعق ــة الت ــة العام ــل الجمعي ــن قب ــم  م ــة منه ــاب ثماني ــم انتخ ــاء ت ــن )9( أعض ــركة م ــس إدارة الش ــون مجل يتك
تاريــخ 1435/09/23هـــ )الموافــق 2014/07/20م( فــي حيــن وافقــت الجمعيــة العامــة بتاريــخ 2016/04/20م علــى ماقــام بــه مجلــس 
اإلدارة بتاريــخ 2015/11/22م مــن تعييــن الســيد طــالل محمــد بخــش )غيــر تنفيــذي( عضــوًا فــي مجلــس اإلدارة بديــاًل عــن العضــو 

ــر تنفيــذي(. المســتقيل الســيد ســموءل عبــد اهلل بخــش )غي

وعليه فإن أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد واألدوات )ساكو( خالل العام 2016م هم حسب الجدول التالي:

الصفةالمنصباالسم

مستقلرئيس مجلس اإلدارةعبدالرحمن أمين حسن جاوه
تنفيذيرئيس إدارة الشؤون اإلدارية والموظفين/ عضوخالد محمد عبدالعزيز الحميدي
تنفيذيالرئيس التنفيذي/العضو المنتدبسمير محمد عبدالعزيز الحميدي
تنفيذيرئيس إدارة التسويق والمبيعات /عضوهيثم محمد عبدالعزيز الحميدي

غير تنفيذيعضوطالل محمد بخش
غير تنفيذيعضوبندر خالد إبراهيم التركي

غير تنفيذيعضوديوان صادق عبدالبصير فضل
مستقلعضوأحمد محمد سالم السري

مستقلعضوعبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق

أعضاء المجلس الذين لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى:

العضويةاألسم

• عضو مجلس إدارة بنك الرياضعبد الرحمن أمين جاوه
• عضو مجلس إدارة دويتشه السعودية لألوراق الماليةسمير محمد عبدالعزيز الحميدي

• عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم(هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي
• عضو مجلس إدارة شركة رنا لإستثمار

• عضو مجلس إدارة شركة جدة القابضة للتطوير العمرانيبندر خالد إبراهيم التركي

أحمد محمد سالم السري
• عضو مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم

• عضو مجلس إدارة شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية
• رئيس مجلس إدارة شركة الملز المالية

عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق
• عضو مجلس إدارة شركة دار التمليك

• عضو مجلس إدارة شركة المجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي 
    الوطني للتأمين التعاوني
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ب. إجتماعات مجلس اإلدارة:

اجتمع أعضاء مجلس اإلدارة أربعة مرات خالل عام 2016م وكان حضور األعضاء كما يلي:

أسم العضو
تواريخ االجتماعات في عام ٢٠١٦م

اإلجمالي
٢٠١٦/١٠/١٦م٢٠١٦/٠7/٢5م٢٠١٦/٠4/٢٠م٢٠١٦/٠٢/٢٢م

üüüü4/4عبدالرحمن أمين حسن جاوه
üüüü4/4خالد محمد عبدالعزيز الحميدي
üüüü4/4سمير محمد عبدالعزيز الحميدي
üüüü4/4هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي

üüüü4/4بندر خالد التركي
üüüü4/4أحمد محمد سالم السري

ûüüü4/3عبدالمحسن الطوق
üüüü4/4طالل محمد بخش
ûüüü4/3ديوان صادق فضل

األتعــاب والمكافــآت المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن خــالل العــام 
2016م :

لقــد تقاضــى ثمانيــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة خــالل العــام 2016 م بنــاء علــى موافقــة الجمعيــة العامــة للمســاهمين 
ــي  ــام  المال ــن الع ــو ع ــكل عض ــال ل ــع )100،000( ري ــال بواق ــغ )800،000(  ري ــا مبل ــنوية قدره ــآة  س ــي 2016/04/20م مكاف ــدة ف المنعق

المنتهــي فــي 31-12 2015 م إضافــة إلــى بــدالت حضــور إجتماعــات لجنــة المراجعــة ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت. 

يبيــن الجــدول التالــي إجمالــي المبالــغ المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وخمســة مــن كبــار التنفيذييــن خــالل العــام المنتهــي 
فــي 2016/12/31 بالريــال حيــث أن كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة  الســادة ســمير وهيثــم وخالــد الحميــدي يتقاضــون رواتــب وبدالت  

بصفتهــم تنفيذييــن في الشــركة.

أعضاء المجلس غير أعضاء المجلس التنفيذيينالبيان
التنفيذيين والمستقلين

خمسة من كبار 
التنفيذيين من ضمنهم 

الرئيس التنفيذي 
والمدير المالي*

2،626،249-1،885،200الرواتب والتعويضات
2،004،694-1،576،250البدالت

309،000587،000567،250المكافآت الدورية والسنوية
تعويضات أو مزايا عينية أخرى 
305،752-305،752تدفع بشكل شهري أو سنوي

4،076،202587،0005،503،945اإلجمالي

          * انضم المدير المالي للشركة بتاريخ 2016/08/04.  

وال يوجــد أي مبالــغ أو مزايــا ماليــة أو عينيــة  دفعــت ألعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر مــاورد فــي الجــدول أعــاله مقابــل أي أعمــال أو 
مناصــب تنفيذيــة أو فنيــة أو إداريــة  استشــارية.   

ــام 2016 م  ــن الع ــس اإلدارة ع ــاء مجل ــأة أعض ــرف مكاف ــآت بص ــيحات والمكاف ــة الترش ــة لجن ــى توصي ــاء عل ــس بن ــى المجل أوص
ــو. ــكل عض ــال ل ــغ )200،000( ري بمبل

وفي هذا الصدد تؤكد إدارة ساكو على بأنه:
1- ال توجــد أي ترتيبــات أو إتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي راتــب أو 

تعويــض.
2- ال توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي ساكو عن أي حقوق في األرباح.

3- التوجد أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
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ب. نسبة ملكية األسهم والتغير فيها خالل السنة المالية 2016م

1. نسب ملكية األسهم وأدوات الدين  والتغير فيها خالل السنة المالية 2016 
ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين:

الجــدول التالــي يوضــح نســبة ملكيــة األســهم والتغيــر فيهــا خــالل الســنة الماليــة 2016 ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــن 
وأزواجهــم وأوالدهــم القصــر وأدوات الديــن:
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1
عبدالرحمن 
أمين حسن 

جاوه

رئيس مجلس 
2014/07/20م--- 0 %1.0001.000**مستقلسعودياإلدارة

2
خالد محمد 

عبدالعزيز 
الحميدي ***

رئيس إدارة 
الشؤون 
اإلدارية 

والموظفين/ 
عضو

2014/07/20م---7.75 %1،945،221***84.000***تنفيذيسعودي

3
سمير محمد 

عبدالعزيز 
الحميدي***

الرئيس 
التنفيذي/

العضو 
المنتدب

2014/07/20م- 0 %7.741665 %1،943،575***84.000***تنفيذيسعودي

4
هيثم محمد 

عبدالعزيز 
الحميدي***

رئيس إدارة 
التسويق 

والمبيعات /
عضو

2014/07/20م--- 0 %84.00084.000***تنفيذيسعودي

طالل محمد 5
غير سعوديعضوبخش*

2015/11/22م--- 100 %1.000**0تنفيذي

6
بندر خالد 
إبراهيم 
التركي

غير سعوديعضو
2014/07/20م--- 0 %1.0001.000**تنفيذي

7
ديوان صادق 

عبدالبصير 
فضل

غير كنديعضو
تنفيذي

2014/07/20م--- 0 1.0001.000%**

أحمد محمد 8
2014/07/20م--- 0 %1.0001.000**مستقلسعوديعضوسالم السري

9

عبدالمحسن 
إبراهيم 

عبدالعزيز 
الطوق

2014/07/20م--- 0 %1.0001.000**مستقلسعوديعضو

ــة  ــت الجمعي ــد وافق ــه وق ــة ل ــان العضوي ــهم ضم ــص اس ــرى تخصي ــخ 2015/11/22 وج ــس اإلدارة بتاري ــي مجل ــو ف ــش كعض ــالل بخ ــيد ط ــن الس ــم تعيي * ت
ــس اإلدارة.   ــه مجل ــام ب ــى ماق ــخ 2016/04/20م عل ــاهمين بتاري ــة للمس العام

** تم تخصيص هذه األسهم  لضمان مسؤولية عضو مجلس االدارة المعني.

*** تمثــل أســهم كل مــن خالــد وســمير وهيثــم الحميــدي الملكيــة المباشــرة فــي أســهم الشــركة إضافــة إلــى ملكيــة األزواج واألوالد القصــر حيــث يوجــد   
ــاء  ــركة أبن ــاوالت وش ــدي للمق ــة الحمي ــركة مؤسس ــالل ش ــن  خ ــاكو م ــهم س ــي أس ــره ف ــر مباش ــة غي ــدي ملكي ــم الحمي ــمير وهيث ــد وس ــن خال ــكل م ل
محمــد عبــد العزيــز القابضــة كمــا هــو موضــح أدنــاه حيــث جــرى خــالل العــام 2016م  تحويــل أســهم مــن شــركة مؤسســة الحميــدي للمقــاوالت إلــى كل  

مــن خالــد وســمير الحميــدي.
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هيكل ملكية شركة مؤسسة الحميدي للمقاوالت

النسبة المئويةاسم المساهم

 70 %شركة أبناء محمد عبدالعزيز الحميدي القابضة )"شركة الحميدي القابضة"(*

 10 %خالد محمد عبدالعزيز الحميدي

 10 %سمير محمد عبدالعزيز الحميدي

 10 %هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي

١٠٠ %المجموع

*هيكل ملكية شركة الحميدي القابضة 

النسبة المئويةاسم المساهم

19.46 %خالد محمد عبدالعزيز الحميدي

19.44 %سمير محمد عبدالعزيز الحميدي

19.44 %هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي

 41.66 %باقي المساهمين

١٠٠ %المجموع

التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين خالل السنة المالية 2016م:

الجــدول التالــي يوضــح نســبة ملكيــة األســهم والتغيــر فيهــا خــالل الســنة الماليــة 2016 لكبــار المســاهمين الذيــن يمكلــون %5 
مــن رأس مــال الشــركة:

المساهمون
الذين يمتلكون %5 

أو أكثر من رأس مال 
الشركة

في نهاية سنة )2016(في بداية سنة )2016(

نسبة التغير
النسبة المئويةعدد األسهمالنسبة المئويةعدد األسهم

شركة مؤسسة 
15.5033 % -17.74 %33.254،259،204 %7،980،000الحميدي للمقاوالت

شركة أبرار العالمية 
 0 %17.85 %17.854،284،000 %4،284،000القابضة

عبد الرحمن حسن 
 0 %17.85 %17.854،284،000 %4،284،000عباس شربتلي

سمير محمد عبدالعزيز 
7.74 %8.09 %0.351،943،575 %84.000الحميدي

خالد محمد عبدالعزيز 
7.75 %8.10 %0.351،945،221 %84.000الحميدي

- فيمــا عــدا مــا ذكــر ، اليوجــد أي مصلحــة أو أوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن أو أقربائهــم فــي 
أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو الشــركات التابعــة.

- اليوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة للشركات التابعة.  

- اليوجــد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق إكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا الشــركة أو منحتهــا خــالل ســنة 
الماليــة 2016 واليوجــد أي عــوض حصلــت عليــه ســاكو فــي مقابــل ذلــك. 

- اليوجــد أي حقــوق تحويــل أو إكتتــاب بموجــب  أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق إكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا 
أو منحتهــا الشــركة خــالل العــام 2016م . 

- اليوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو شركتها التابعة ألي أدوات دين قابلة لإسترداد تمت خالل العام 2016م . 
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لجان مجلس اإلدارة:

لجنة المراجعة:

وتشتمل مسؤوليات لجنة المراجعة على اآلتي: 
• اإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة للشــركة مــن أجــل التحقــق مــن مــدى فعاليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال والمهــام 

التــي يكلفهــا بهــا مجلــس اإلدارة؛
• دراسة نظام الرقابة الداخلية وإبداء مالحظاتها عليه ورفع التوصيات في هذا الشأن إلى مجلس اإلدارة؛

• مراجعة خطة وإجراءات المراجعة الداخلية بما في ذلك آراء وتوصيات اللجنة في هذا الخصوص؛
• مراجعة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة اإلجراءات التصحيحية لنقاط الضعف التي تم مالحظتها؛

• رفــع التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة بشــان تعييــن أو إنهــاء خدمــات المحاســبين القانونيــن وتحديــد أتعابهــم مــع األخــذ 
بعيــن االعتبــار اســتقالليتهم أثنــاء تقديــم التوصيــات؛

• متابعــة أعمــال المحاســبين القانونيــن واعتمــاد أيــة أنشــطة خــارج نطــاق أعمــال المراجعــة الموكلــة إليهــم أثنــاء قيامهم 
ــال المراجعة؛ بأعم

• مراجعة خطة المراجعة مع مراجع الحسابات وإبداء مالحظاتها عليها؛
• مراجعة مالحظات مراجع الحسابات على القوائم المالية ومتابعة اإلجراءات التي اتخذت في هذا الصدد؛

• مراجعــة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وتقديــم مالحظاتهــا وتوصياتهــا حــول 
هــذه القوائــم إلــى مجلــس إدارة الشــركة؛

• دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى مجلس اإلدارة.

ــاع  ــي اجتم ــة، ف ــل اللجن ــلوب عم ــم وأس ــدة عضويته ــة، وم ــة المراجع ــاء لجن ــار أعض ــد إختي ــى قواع ــة عل ــت الموافق ــد تم وق
ــق 2014/07/20م(. ــخ 1435/09/23هـــ )المواف ــد بتاري ــة المنعق ــة العام الجمعي

شكل مجلس اإلدارة لجنة المراجعة في إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 1435/09/23هـ )الموافق 2014/07/20م(.

وتتكون لجنة المراجعة من ثالثة )3( أعضاء أوأكثر يتم تعيينهم من قبل مجلس إدارة الشركة لمدة ثالثة )3( سنوات. 

وقــد تــم تعييــن األعضــاء التاليــة أســماؤهم فــي لجنــة المراجعــة مــن خــالل إجتمــاع مجلــس اإلدارة المنعقــد بتاريــخ 
1435/09/23هـــ )الموافــق 2014/07/20م( وقــد عقــدت لجنــة المراجعــة اجتماعــً واحــدًا خــالل عــام 2014 م وذلــك بتاريــخ 2014/11/19م. 

وقــد تــم  تعييــن أعضــاء لجنــة المراجعــة فــي الشــركة  بتاريــخ 2015/12/14م حيــث  شــكلت لجنــة المراجعــة كمــا فــي 2016/01/01م  
علــى الشــكل التالــي: 

أعضاء لجنة المراجعة كما في ٢٠١٦/٠١/٠١م

المنصباالسم

الرئيسأحمد بن محمد سالم السري1

عضوعبدالرحمن أمين حسن جاوه2

عضوعبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق3

عضولطفي قاسم أحمد شحادة4
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بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/٢3م  قرر مجلس اإلدارة إعادة هيكلة لجنة المراجعة لتصبح على الشكل التالي:

أعضاء لجنة المراجعة كما في ٢٠١٦/٠٢/٢3م

المنصباالسم

الرئيسأحمد بن محمد سالم السري1

عضوعبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق3

عضولطفي قاسم أحمد شحادة4

بتاريــخ  ٢٠١٦/٠4/٢7م قــرر مجلــس اإلدارة إعــادة هيكلــة لجنــة المراجعــة لتصبــح علــى الشــكل التالــي اعتبــارًا مــن تاريــخ 
٢٠١٦/٠4/٢8م  :

أعضاء لجنة المراجعة كما في ٢٠١٦/٠4/٢8م وحتى تاريخ ٢٠١٦/١٢/3١م

المنصباالسم

الرئيسأحمد بن محمد سالم السري1

عضوطالل محمد بخش3

عضولطفي قاسم أحمد شحادة4

وقد انعقدت أربعة إجتماعات للجنة خالل العام ٢٠١٦ وفيما يلي بيان بأسماء األعضاء وسجل الحضور.

مجموع تاريخ األجتماعاالسم
الحضور

2016/10/13م2016/07/25م2016/04/19م2016/01/17م

üüüü4/4أحمد بن محمد سالم السري1

ü*---1/1عبدالرحمن أمين حسن جاوه2

عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز 3
ûü--2/1الطوق

üü2/2--طالل محمد بخش4

üüüü4/4لطفي قاسم أحمد شحادة5

*يشير هذا الحقل إلى أنه في التاريخ المشار إليه لم يكن المعني عضوأ في لجنة المراجعة. 

وقــد تــم الحصــول علــى عــروض مــن مكاتــب المراجعــة لتدقيــق حســابات ســاكو خــال العــام المالــي 2017 م، وســيتم عــرض 
توصيــة لجنــة المراجعــه فــي إختيــار مراجــع حســابات ســاكو للعــام المالــي 2017 م علــى الجمعيــة العامــة للمســاهمين 

وسيتم إختيار أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة للمساهمين المقبلة تماشيً مع قانون الشركات الجديد. 

فــي ضــوء ماقامــت بــه لجنــة المراجعــة مــن أعمــال عــام 2016م فــإن لجنــة المراجعــة تــرى أنــه ليــس هنــاك أي قصــور هــام أو 
تغيــر جوهــري فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة وأنهــا فعالــة لمنــع وإكتشــاف األخطــاء وأنــه لــم يحــدث أي خــرق جوهــري أو إخــالل 

بأنظمــة الرقابــة الداخليــة خــالل عــام 2016م .
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لجنة الترشيحات والمكافآت:

ــي  ــة ف ــل اللجن ــلوب عم ــم وأس ــدة عضويته ــآت، وم ــيحات والمكاف ــة الترش ــاء لجن ــار أعض ــد إختي ــى قواع ــة عل ــت الموافق تم
ــق 2014/07/20م(. ــخ 1435/09/23هـــ )المواف ــد بتاري ــة المنعق ــة العام ــاع الجمعي اجتم

ــق  ــخ 1436/04/14هـــ )المواف ــد بتاري ــس اإلدارة المنعق ــاع مجل ــي إجتم ــآت ف ــيحات والمكاف ــة الترش ــس اإلدارة لجن ــكل مجل ش
2015/02/03م(.

وتشتمل مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت على اآلتي:
• تحديــد وإنتقــاء مرشــحين لعضويــة مجلــس إدارة شــركة ســاكو فــي حالــة وجــود شــواغر متاحــة أو عنــد توفــر بدائــل 
ألعضــاء جــدد فــي مجلــس اإلدارة. وتقــدم اللجنــة توصياتهــا بالمرشــحين المناســبين لعضويــة مجلــس اإلدارة للجمعيــة 

العامــة للمســاهمين شــريطة أال يتــم ترشــيح أي شــخص ســبق إدانتــه بجريمــة تخــل بالشــرف واألمانــة.
• وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وأعضــاء اللجــان التابعــة لــه وكبــار 

التنفيذييــن بالشــركة بمــا يتوافــق مــع النظــام األساســي للشــركة وذلــك باســتخدام معاييــر ترتبــط بــاألداء.
• التاكــد مــن إعــداد تقريــر ســنوي يحتــوي علــى تفصيــل المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة ولكبــار 

التنفيذييــن إلدراجهــا فــي التقرير الســنوي للشــركة.
ــي  ــات ف ــج التعويض ــم برام ــي تنظ ــط الت ــات والخط ــداد السياس ــص إع ــا يخ ــس فيم ــورة للمجل ــم المش ــراف وتقدي • اإلش

ــركة. الش
ــح إذا كان  ــارض مصال ــود أي تع ــدم وج ــتقلين، وع ــس اإلدارة المس ــاء مجل ــتقاللية أعض ــن اس ــنوي م ــكل س ــد بش • التأك

ــرى. ــركة أخ ــس إدارة ش ــة مجل ــغل عضوي ــو يش العض
• مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

• تحديد جوانب القوة والضعف في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
• المراجعــة الســنوية للمهــارات والقــدرات وخبــرات العمــل المطلوبــة لتعزيــز قــدرات مجلــس اإلدارة والتوصيــة بذلــك 

اإلدارة. لمجلــس 
• التأكــد بشــكل ســنوي مــن إســتقاللية األعضــاء المســتقلين ومــن وجــود أو عــدم وجــود أي تضــارب فــي المصالــح إذا كان 

العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى.
• علــى اللجنــة إعــداد تقريــر ســنوي عــن المكافــآت المدفوعــة لكبــار التنفيذييــن إلدراجــه فــي تقريــر الشــركة الســنوي بمــا 
يتوافــق مــع القواعــد واألنظمــة المطبقــة، وفقــً للمــادة )9( مــن لوائــح حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق 

الماليــة.

السياسات المتعلقة بالمكافآت وآلية تحديدها  

تأخــذ اللجنــة بعيــن اإلعتبــار اختصاصــات األعضــاء واألعمــال والمســؤوليات التــي يقومــون بهــا ويحملونهــا باإلضافــة إلــى النتائــح 
ــى األداء   ــى عل ــس اإلدارة تبن ــاء مجل ــآت ألعض ــع مكاف ــة بدف ــإن التوصي ــه ف ــركة وعلي ــاط الش ــك نش ــا وكذل ــم تحقيقه ــي ت الت
مــع العلــم بــان اقتــراح مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين ال يجــب أن تكــون مبنيــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى 

ربحيــة الشــركة.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

المنصباالسم

الرئيسخالد محمد عبدالعزيز الحميدي1

عضوأحمد محمد سالم السري2

عضوعبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق3

وقد عقدت اللجنة خالل العام 2016 اجتماعً واحدًا وفيما يلي بيان بأسماء األعضاء وسجل الحضور:

االسم
مجموع تاريخ اإلجتماع

الحضور
2016/10/16م

ü1/1خالد محمد الحميدي1

ü1/1أحمد بن محمد سالم السري2

ü1/1عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق3
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تعامالت مع أطراف ذات عالقة:

لقــد قامــت الشــركة بإبــرام عقــدي إيجــار لمتجريــن مــع ورثــة عبــداهلل طــه بخــش ) المالكيــن لشــركة أبــرار العالميــة القابضــة( 
ــن  ــد الرحم ــيد عب ــل الس ــن قب ــة م ــاماكو المملوك ــركة س ــن ش ــات م ــراء منتج ــات ش ــك عملي ــاهمين  و كذل ــار المس ــن كب م

ــة.  ــراف ذات عالق ــم أط ــاهمين وه ــار المس ــن كب ــربتلي م الش

كذلــك تــم توقيــع عقــد خدمــات نقــل وتخزيــن بتاريــخ 2016/08/02م  بيــن شــركة ســاكو و شــركة ميدســكان ترمينــال المحــدودة 
للخدمــات اللوجســتية والنقــل و ذلــك لمــدة ســنة واحــده تبــدأ مــن تاريــخ 2016/08/02م  حيــث يوجــد أطــراف ذات عالقــة فــي هــذا 
العقــد حيــث أن كل مــن عضــو مجلــس اإلدارة الســيد ديــوان صــادق فضــل والســيد طــالل محمــد بخــش ممثليــن لشــركة أبــرار 
العالميــة القابضــة -أحــد كبــار مســاهمي شــركة ســاكو- حيــث يوجــد عالقــة لشــركة أبــرار العالميــة القابضــة بهــذا العقــد 
وذلــك ألن شــركة رتــاج المتميــزة لإســتثمار التجــاري المحــدودة - أحــد مالكــي شــركة مدســكان ترمينــال - مملوكــة مــن قبــل 

نفــس الشــركاء المالكيــن لشــركة أبــرار العالميــة القابضــة.

وســيتم عــرض هــذا العقــد علــى الجمعيــة العامــة مــن اجــل المصادقــة علمــً بــأن شــركة ســاكو كانــت تقــوم خــالل العــام 
2016 بإجــراءات اإلســتحواذ علــى شــركة ميدســكان ترمينــال المحــدودة. 

ــخ 2016/11/23  ــدودة بتاري ــال المح ــكان ترمين ــركة مدس ــى ش ــتحواذ عل ــراءات اإلس ــن إج ــا م ــن إنتهائه ــاكو( ع ــت )س ــك أعلن كذل
مقابــل مبلــغ )37( مليــون ريــال، إن االســتحواذ تــم علــى كامــل حصــص شــركة مدســكان وذلــك بنســبة )99%( لشــركة ســاكو و 
) 1%( لألســتاذ/ ســمير محمــد عبــد العزيــز الحميــدي )العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي( وذلــك للحفــاظ علــى الكيــان القانونــي 
ــازل عنهــا مــن قبــل األســتاذ/ ســمير لصالــح شــركة ســاكو عندمــا  لشــركة ميدســكان علــى أن يتــم نقــل نســبة الـــ )1%( والمتن
تســمح أنظمــة وزارة التجــارة بذلــك. علمــا بأنــه يوجــد أطــراف ذو عالقــة فــي هــذا اإلســتحواذ حيــث أن كل مــن عضــو مجلــس 
ــل  ــادق فض ــوان ص ــيد دي ــس اإلدارة الس ــوي مجل ــخ 2015/11/22 م وعض ــه بتاري ــة عضويت ــش والمنتهي ــموءل بخ ــيد س اإلدارة الس
والســيد طــالل محمــد بخــش بصفتهــم ممثليــن لشــركة أبــرار العالميــة القابضــة - أحــد كبــار مســاهمي شــركة ســاكو- حيــث 
يوجــد عالقــة لشــركة أبــرار العالميــة القابضــة فــي عمليــة شــراء الحصــص وذلــك ألن شــركة رتــاج المتميــزة لإســتثمار التجــاري 
المحــدودة - أحــد مالكــي شــركة مدســكان ترمينــال - مملوكــة مــن قبــل نفــس الشــركاء المالكيــن لشــركة أبــرار العالميــة 
القابضــة كمــا أنــه لــم يكــن هنــاك أي شــروط تفضيليــة فــي هــذا اإلســتحواذ. يوضــح الجــدول أدنــاه  تفاصيــل ترتيبــات االتفاقيــات  

بيــن الشــركة واألطــراف ذات العالقــة خــالل العالــم 2016م 

ــة  ــي الجمعي ــا ف ــة عليه ــى 4، والموافق ــم 1 إل ــود رق ــاه البن ــدول أدن ــي الج ــورة ف ــالت المذك ــود والتعام ــرض العق ــم ع ــد ت ولق
ــه ســيتم عــرض كافــة التعامــالت بيــن الشــركة واألطــراف  ــر بالذكــر أن ــخ 2016/04/20م(. ومــن الجدي العامــة التــي انعقــدت بتاري
ذات العالقــة للموافقــة عليهــا بشــكل ســنوي فــي الجمعيــات العامــة العاديــة حســب متطلبــات الفقــرة )أ( مــن المــادة 18 مــن 
الئحــة حوكمــة الشــركات ، أمــا بالنســبة للبنــد رقــم 5 فســيتم عرضــه علــى الجمعيــة العامــة المقبلــة مــن أجــل المصادقــة.  
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الجدول التالي يوضح تفاصيل ترتيبات اإلتفاقيات  بين الشركة واألطراف ذات العالقة خالل العام ٢٠١٦م 

م
رق

ال

ف 
طر

ال
ل

ألو
ا

ف 
طر

ال
ي

ان
لث

ا

وع
ض

مو
ال

ت 
ما

د
خ

ال
ت 

جا
نت

لم
وا

ة 
دم

مق
ال

ب 
ج

مو
ب

ت
يا

اق
تف

اال

خ 
ري

تا
ت

يا
اق

تف
اال

دة
لم

ا

مة
قي

ال

ورثة عبداهلل طه بخش 1
ممثلين بسموءل 
عبداهلل طه بخش

شركة 
ساكو

إتفاقية 
إيجار

تستأجر شركة 
ساكو متجر من 
الطرف األول في 

جدة

1430/03/03هـ 
)الموافق 

2009/02/28م( 

5 سنوات، وقد تم 
تجديد هذا العقد 

في تاريخ 2015/02/27م 
ولغاية 2020/02/26م

2.250.000 ريال 
سعودي سنويا 

ورثة عبداهلل طه بخش 2
ممثلين بسموءل 
عبداهلل طه بخش

شركة 
ساكو

إتفاقية 
ايجار

تستأجر شركة 
ساكو متجر من 
الطرف األول في 

جدة

1433/04/17هـ 
)الموافق 

2012/03/10م(

3 سنوات وقد تمت 
الموافقة على تمديد 

فترة هذا العقد 
بموجب خطاب من 

المالك من تاريخ 
2015/04/09م لمدة 
سنتين تنتهي في 

2017/04/08م

1.803.575 ريال 
سعودي سنويا

ساماكو ممثلة بشيرين 3
ناصف

شركة 
ساكو

عمليات 
شراء 
وتوريد

المسابح 
ومستلزماتها 
وألعاب خارجية

 خالل العام 
2016

9،548،369ريال السنة المالية 2016
سعودي قيمة 

البضائع التي قامت  
بشرائها شركة 

ساكو خالل العام 
2016م

شركة رتاج المتميزة 4
لإستثمار التجاري 

المحدودة

شركة 
ساكو

استحوذت شركة استحواذ
ساكو على شركة 

ميدسكان

37.000.000 ريالخالل العام 2016/11/232016م

شركة شركة ميدسكان5
ساكو

عقد 
خدمات

خدمات النقل 
والتخزين

201،145سنة2016/08/02م

* تقوم ساماكو بتوريد بعض البضائع )المسابح ومستلزماتها وألعاب خارجية( لشركة ساكو، ومن ثم تقوم شركة ساكو ببيعها في متاجرها.

اإللتزام بلوائح حوكمة الشركات:

ــة  ــى الالئحــة اإلسترشــادية لحوكمــة الشــركات المســاهمة الصــادرة عــن  مجلــس هيئ قامــت الشــركة واســتنادًا إل
ــي: ــح الحوكمــة المبينــة فــي الجــدول التال ــخ ٢٠٠٦/١١/١٢م  بإقــرار لوائ الســوق الماليــة بتاري

تم إعتمادها الالئحةالرقم
من المجلس

تم إعتمادها 
من الجمعية

تاريخ 
االعتماد

2014/07/20مüهيكل إدارة المخاطر1

2014/07/20مüسياسة تعارض المصالح2

2014/07/20مüسياسة اإلفصاح والشفافية3

2014/07/20مüسياسة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة4

2014/07/20مüدليل المساهمين5

2014/07/20مüدليل المراجعة الداخلية6

2014/07/20مüميثاق المراجعة الداخلية7

2015/02/03مüدليل مجلس اإلدارة8

2014/07/20مüالئحة اللجنة التنفيذية9

2014/07/20مüمصفوفة الصالحيات10
2014/07/20مüالمعايير والسياسات الخاصة بعضوية مجلس إدارة الشركة11

قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب 12
2015/04/26مüعمل اللجنة

إقرار قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة 13
2014/07/20مüعضويتهم وأسلوب عمل اللجنة
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تم رقم المادة وفق الئحة حوكمة الشركاتالرقم
اإللتزام

التزام 
جزئي

لم يتم 
اإللتزام

الشرح

üالثالثة: الحقوق العامة للمساهمين1

الرابعة: تسهيل ممارسات المساهمين لحقوقهم 2
üوحصولهم على المعلومات

الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية 3
üالعامة

üالسادسة: حقوق التصويت4

üالسابعة: حقوق المساهمين فى أرباح األسهم5

قامت الجمعية 
العامة 

للمساهمين 
بتفويض 

مجلس اإلدارة 
بتوزيع األرباح*

üالثامنة: السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح6

üالتاسعة: اإلفصاح فى تقرير مجلس اإلدارة7

üالعاشرة: الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة8

üالحادية عشر: مسؤوليات مجلس اإلدارة9

üالثانية عشر: تكوين مجلس اإلدارة10

üالثالثة عشر: لجان مجلس اإلدارة وإستقالليتها11

üالرابعة عشر: لجنة المراجعة12

üالخامسة عشر: لجنة الترشيحات والمكافَات13

üالسادسة عشر: إجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال14

السابعة عشر: مكافَات أعضاء مجلس اإلدارة 15
üوتعويضاتهم

üالثامنة عشر: تعارض المصالح فى مجلس اإلدارة16

*تــم اإللتــزام بجميــع مــواد الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة، عــدا الفقــرة )ب( مــن المــادة الســابعة 
مــن الئحــة حوكمــة الشــركة الصــادرة مــن الهيئــة، والتــي تنــص علــى أن الجمعيــة العامــة تقــر األربــاح المقتــرح توزيعهــا وتاريــخ 
التوزيــع(، حيــث أن الجمعيــة العامــة للمســاهمين بتاريــخ 20 / 2016/04 م قامــت بتفويــض مجلــس إدارة ســاكو بتوزيــع أربــاح فصلية 

للمســاهمين مــع تحديــد تاريــخ األحقيــة والتوزيــع.
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إقرارات مجلس اإلدارة

يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

- إن ســجالت الحســابات أعــدت بالشــكل الصحيــح ووفقــً للمعايير المحاســبة الصــادرة عن الهيئة الســعودية للمحاســبين 
القانونييــن واليوجــد اختــالف عنها.

- إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- إنه اليوجد شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

- التوجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة أو أي جهة إشــرافية 
أو تنظيميــة أو قضائية.

- اليوجد أي عملية تعارض مصالح لم يتم اإلفصاح عنها.
- لم تستلم الشركة من مراجع الحسابات  طلبً لدعوة الجمعية العامة لإنعقاد خالل عام 2016 م.

ــاد  ــة لإنعق ــة العام ــوة الجمعي ــً لدع ــر طلب ــال أو أكث ــن رأس الم ــون 5% م ــاهمين يملك ــن مس ــركة  م ــتلم الش ــم تس - ل
ــام 2016 م. ــالل ع خ

- ال توجــد أي أحــداث جوهريــة تؤثــر علــى ســالمة المركــز المالــي للشــركة بعــد نهايــة عــام 2016 م يســتلزم اإلفصــاح عنهــا، 
عــدى مــا هــو متــاح ومــا أعلــن مــن معلومــات.

- لم تقدم الشركة قروًضا أو تسهيالت ائتمانية ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة.

وفــي الختــام يتقــدم مجلــس اإلدارة بالشــكر لحكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الرشــيدة، علــى دعمهــا المتواصــل 
لقطــاع تجــارة التجزئــة وكذلــك يتقــدم مجلــس اإلدارة بالشــكر الجزيــل للســاده المســاهمين. 

واهلل الموافق
مجلس اإلدارة



القوائم المالية المدققة كما في تاريخ 2016/12/31م


